Najdrożsi przyjaciele w Chrystusie,
Pomyślałem, że przedstawię Wam aktualne informacje o naszych działaniach i
troskach i zobowiązaniach, które podjęliśmy w okresie wielkanocnym.
25 kwietnia 2022 r
Społeczna nauka Kościoła
W kraju nękanym wojną i ubóstwem, cały czas poświęca się na
zapewnieniu środków do życia, a wszelkie możliwości kształcenia są nadal
niedostępne.
W Kościele staramy się wykorzystać każdą okazję, do kontaktu z naszymi
członkami, aby przekazać im duchową formację, która pomoże im
przeciwstawić się prądom sceptycyzmu i ateizmu. Dlatego też w ciągu
czterech tygodni, podczas Mszy Św., w których uczestniczy co najmniej
350 osób dziennie, za cel obraliśmy sobie społeczną naukę Kościoła.
Mieliśmy trudności ze znalezieniem wystarczającej liczby kapłanów z
Aleppo, którzy mogliby prowadzić codzienne homilie, ale Opatrzność Boża
pomogła nam znaleźć trzech zaprzyjaźnionych maronickich kapłanów z
diecezji Latacchieh, których parafie są objęte różnymi programami
pomocy przez nasza parafię.
28 kwietnia 2022 r
Projektowanie okresu wiosenno-letniego
Podobnie jak czuła matka, która troszczy się, myśli i planuje przyszłość swoich
dzieci, aby ich droga życiowa była sensowna i pozytywna, tak Kościół
nieustannie stara się pomagać i towarzyszyć dzieciom i dorosłym.
Okres przedwiośnia jest bardzo krótki, czasami trwa tylko 5 dni. Natomiast
okres letni , najdłuższy jest bardzo gorący i temperatura może przekraczać 40
stopni Celsjusza, co stanowi wielką trudność dla rodzin, biorąc pod uwagę brak
elektryczności i brak możliwości udania się do wiosek na wzgórzach poza
Aleppo, ze względu na wysokie ceny paliwa i transport.
Kurs zaangażowany
Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest kurs dla narzeczonych
wszystkich obrządków chrześcijańskich w mieście. Mamy zarejestrowanych 18
par i jest to idealna liczba, aby im towarzyszyć. Rozpoczęliśmy tę posługę w
2015 r., kiedy byliśmy pod bombami, które spadły na miasto, dlatego
kontynuujemy ją przede wszystkim dla wiernych z naszej parafii i wszystkich,
którzy o nią proszą.

Letnie Oratoria
Wyzwaniem stojącym przed kościołem jest zapewnienie dzieciom schronienia,
z którego mogą korzystać i spędzać przyjemne letnie wakacje. To właśnie w
letnim oratorium przyjmujemy dzieci i staramy się im dać duchowe
umocnienie, oprócz tego ludzkiego (sport, kultura, sztuka i muzyka), nie
zapominając o głównym posiłku.
Musimy zastanowić się co jest potrzebne jako dodatek szkolny, kursy językowe
i inne kursy uzupełniające w okresie letnim.

3 - Obozy letnie
Następnie, po sześciu tygodniach letniego oratorium, powinna istnieć
możliwość, zarówno dla dzieci, jak i dla rodzin z różnych stowarzyszeń
możliwość wyjazdu do miejscowości poza miastem. Staramy się w tym roku,
podobnie jak w latach ubiegłych, zaoferować możliwość wyjazd na łono natury,
gdzie przygotujemy także ucztę duchową, na która będą składać się różne
spotkania w grupach, Msza Św. i medytacja.

4

1 maja 2022 r
Pierwsza Komunia Święta w parafii
Z wielką radością świętowaliśmy I Komunię Św. wraz z naszymi 22 młodymi
ludźmi z parafii. Na tym etapie my, jako wspólnota wierzących w
Zmartwychwstałego, daliśmy naszym dzieciom "cenny dar, jaki mamy".
W obecności zgromadzenia wierzących, rodziców i chórów dziecięcych po raz
pierwszy przyjęli Ciało i Krew Pana.
Gratulujemy naszym dzieciom tej wielkiej uroczystości, dzięki której dokonują
"jakościowego skoku" na swojej drodze wiary.

Otwarcie miesiąca maryjnego z Matką Bożą Częstochowską
Biorąc pod uwagę, że maj jest jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku,
wraz z tłumem wiernych świętowaliśmy początek tego pięknego miesiąca,
podczas uroczystej Mszy św., w której prosiliśmy naszą niebieską Matkę o dar
pokoju na świecie, a zwłaszcza w Ukrainie.
Szczególnego kolorytu naszej uroczystości nadała ikona Czarnej Madonny –
Matki Bożej z Częstochowy, którą nasza parafia otrzymała w darze od naszych
przyjaciół z Polski.

"Pięć chlebów i dwie ryby"
Projekt kontynuuje swoją służbę w zakresie dożywiania2150 ubogich ludzi w
Aleppo, wydając im coraz więcej, bo aż 1075 posiłków dziennie.
Mimo, że inflacja wzrosła o 35% w ciągu ostatniego miesiąca, przy zmiennych
wzrostach cen żywności, braku elektryczności (która dociera tylko przez dwie
godziny dziennie) i braku gazu, projekt jest kontynuowany dzięki Bożej
Opatrzności.
Ten projekt, który nie ma "stałego dochodu", jest prawdziwym świadectwem
obecności Zmartwychwstałego , który troszczy się o swoich głodnych ludzi.
Wszystko dzięki bezinteresownej pomocy, która przychodzi do nas z różnych
stron, z hojnym sercem, gotowym słuchać tchnienia Ducha Świętego .
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4 maja 2022 r
Cudowne połowy
W Wielkim Tygodniu do konfesjonału w naszym kościele św. Franciszka
podeszło ponad tysiąc osób. Na tym nie koniec; widzimy, że napływ penitentów
nadal trwa, zwłaszcza w tym miesiącu maryjnym. W mieście zauważamy
obecność wielu Allepończyków, którzy po latach wyjazdu z kraju powracają w
tym okresie, aby odwiedzić swoje rodziny i Kościół, gdzie dorastali i gdzie
przyjmowali pierwsze sakramenty. Oni także byli częścią tych, którzy po latach
powracają "aby umyć swoje szaty" w sakramencie pojednania "z krwią
Baranka".
Jest to wielki znak zmartwychwstania Pana, który jako dobry Pasterz nadal
przyciąga do siebie swoich «rozproszonych braci», aby ofiarować im służbę,,
dla której się wcielił i oddał siebie na krzyżu.
Dla nas jest to wielka odpowiedzialność, aby podtrzymywać obecność Ojca,
który czeka na syna, który do Niego powraca.

7 maja 2022 r
Projekt paneli słonecznych
Wydaje się to "szaleństwem", ale jest to prawdziwym faktem: w obliczu niemal
całkowitego braku elektryczności, Kościół franciszkański myśli o zainstalowaniu
systemu paneli słonecznych dla najuboższych rodzin w mieście, który zapewnia
zarówno elektryczność, jak i ciepłą wodę dla rodzin.
Rodziny nie prosiły o to, ale to Kościół pomyślał o tej wielkiej potrzebie, która
trwa od lat i która wydaje się rwać jeszcze długo. Wybór rodzin był bardzo
trafny, ponieważ to właśnie te rodziny , które mają możliwość korzystania
z dachu budynku, są najbiedniejsze ze wszystkich.

Odzież dla dzieci
Mamy już tradycję dwukrotnego rozdawania ubrań dzieciom, które
uczęszczają do naszego centrum katechetycznego, którego jest ponad 1200.
Przed Bożym Narodzeniem udało nam się rozdać odzież zimową nie tylko im,
ale także 2000 dzieci ze wszystkich ośrodków katechetycznych w mieście.
Tym razem w okresie letnim nie mamy środków , aby rozdać ubrania więcej
niż 1200 dzieciom .
Jest to projekt o pierwszorzędnym znaczeniu, ponieważ rodzice nie są w stanie
kupić nawet jednej osobistej rzeczy swoim dzieciom ze względu na niepewna
sytuacje ekonomiczną. Jak zawsze dostarczyliśmy już prace do niektórych biur
w mieście, z którymi mieliśmy dobre doświadczenie w przeszłości, aby zrobić
spodnie dżinsowe, koszulki i części bielizny.
Niech Pan nam pomaga, abyśmy mogli wykonać ten gest troski o dzieci
i niech Pan błogosławi wszystkim, którzy nam w tym pomagają.

Dziękując wam, zapewniamy Was o naszej modlitwie i ponieważ jesteśmy
jeszcze w okresie wielkanocnym, pozdrawiamy was, dzieląc się z Wami
najważniejszym filarem naszej wiary
Chrystus zmartwychwstał... On naprawdę
zmartwychwstał... Matko Boża Częstochowska, módl się za
nami...
Aleppo
7 maja 2022 r
Ks. Ibrahim Alsabagh OFM

